
تحديد أماكن المرافق المدفونة وتمييزها بسرعة ودقة وأمان

®

يتسم جهاز 
RD7200الجديد بأنه الحل 

األمثل الحائز لجميع مزايا 
أجهزة تحديد أماكن الكابالت 
وأنابيب المرافق المستخدمة 
في هذا المجال فهو مصمم 

من أجل استخدام دقيق وفعال 
كل يوم.
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تحديد األماكن والتعقب بدقة وفعالية

حماية الفنيين والبُنى التحتية
يشجع التعامل الصحيح مع جهاز تحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق لتحسين الكشف  ●

تقنية StrikeAlert, تحذر من وجود الكابالت الضحلة  ●

التعامل مع االهتزازات، عدم تفويت أي تحذير  ●

تصميم يراعي الراحة الصحية وجودة ممتازة
متين ولكنه يبقى خفيف الوزن وُمريًحا  ●

تم تصميمه وبناؤه وتصنيعه وفقًا ألعلى المعايير في بريطانيا العظمى  ●

االختبار الذاتي لبناء الثقة والتيقن في قياسات تحديد المواقع الخاصة بك  ●

التحديد الدقيق لألماكن مع تعددية الوظائف وتعددية 
المجاالت

توجيه البوصلة  ●

فالتر الطاقة  ●

ترددات محددة للمرافق  ●

أداء يتسم بالسرعة والدقة والموثوقية
سهولة اإلعداد واالستخدام  ●

شاشة قابلة للقراءة في ضوء الشمس ونظام صوتي عالي األداء وتنبيهات باالهتزاز   ●
للبيئات الصاخبة

معالجة إشارات حساسة ودقيقة لنتائج موثوقة  ●
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شاشة عرض من الدرجة المناسبة 
للصناعة من أجل االستخدام في 

األماكن الخارجية المفتوحة
تستخدم أجهزة تحديد المواقع وأجهزة اإلرسال 
RD7200 تقنية LCD االنعكاسية منخفضة 

 الطاقة التي تستخدم إضاءة البيئة المحيطة
لتحسين إمكانية قراءة الشاشة في ضوء الشمس 

المباشر وإطالة عمر البطارية.

تقنية TruDepth™ وقراءة التيار من أجل زيادة االطمئنان
تعرض تقنية TruDepth المقدمة من Radiodetection قياسات دقيقة للعمق والتيار الكهربي، 

فقط عندما يكون RD7200 موجًها بشكل صحيح فوق الهدف. يعطي اتساق القياس ثقة عالية في أن 
الخط الصحيح هو الذي يتم تعقبه.

تنبيهات صوتية واهتزازية عالية األداء للبيئات الصاخبة
تم ضبط مبيت مكبر الصوت المقاوم للماء في جهاز RD7200 لتوفير الرنين األمثل حسبما تختار 

من بين نغمات التردد العالي أو المنخفض.

5 مستويات صوتية إلخراج الطاقة والتنبيهات االهتزازية، تساعد الفنيين العاملين في المواقف 
الصعبة.

وضع الذروة + من أجل توفير السرعة والدقة
يرفع وضع الذروة + مزايا التوجيه أو تحديد األماكن في وضع القيمة الصفرية من الدقة في وضع 

الذروة.

التوجيه يأخذك إلى وضع الذروة بشكل أسرع.  ●

يتيح لك وضع القيمة الصفرية "Null" التحقق من التشويه الناجم عن المرافق األخرى أو   ●
االهتزازات أو التشويش.

حساسية رائدة في فئتها من أجل 
 استخدامها في

المواقع المستعصية
تتيح تقنية معالجة اإلشارات الرقمية الحديثة 
للفنيين اكتشاف اإلشارات الضعيفة المرتبطة 

بصعوبة تحديد المواقع أو المرافق العميقة 
والتفاعل معها.

أداء يتسم بالسرعة والدقة والموثوقية
إنه جهاز يسهل تشغيله تجريبيًا ويسهل استخدامه - ويوفر 

قياسات متكررة بسرعة ودقة
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تحديد األماكن مع تعددية الوظائف وتعددية المجاالت
RD7200 - تحديد دقيق لألماكن في مجموعة متنوعة من المجاالت

البنية الهيكلية
 يأتي RD7200 مزوًدا بثمانية ترددات 
نشطة وثالثة ترددات سلبية تغطي معظم 

مهام تحديد األماكن في الموقع لتوفير الدقة 
وسهولة االستخدام. إن الغالف المتين الحائز 
على تصنيف معيار IP65 إلى جانب الشاشة 

عالية التباين يجعله مناسبًا لالستخدام في جميع 
الظروف الجوية.

الطاقة
في بيئات الطاقة المعقدة، مع انبعاث إشارات متعددة من المعدات والكابالت ذات الجهد العالي، تقلل 

وظيفة الحماية الديناميكية من الحمل الزائد المقدمة من Radiodetection من تأثير التشويش 
ويمكن استخدام فالتر الطاقة لتتبع خط مستهدف واحد بين الكابالت المتعددة.

المياه وخطوط األنابيب 
تسمح مجموعة واسعة من الترددات النشطة 

بتتبع األنابيب الموصلة لمسافات طويلة.

عند استخدام المسابير أو الكاميرات لمسح 
األنابيب المصنوعة من مجموعة متنوعة من 

المواد )بما في ذلك الحديد الزهر والفخار 
"الصلصال" واأللياف والخرسانة والطوب(، 

فإن ترددات المسبار األربعة RD7200 تصبح 
مثالية لتحديد مواقعها وتتبعها بسرعة.

يمكن تتبع األنابيب ذات نظام الحماية الكاثودية 
باستخدام الوضع السلبي الخامل CPS. يضمن 

 وضع بوصلة CPS ضبط المحاذاة مع
خط األنابيب المستهدف. 

االتصاالت
يتميز جهاز RD7200 بترددات أعلى لتحديد 
خطوط المقاومة العالية وترددات المسبار لتتبع 

مجرى الهواء والقناة. يمكن أيًضا استخدام 
ترددات أعلى لتتبع الكابالت المحلية المغلفة دون 

توصيالت التأريض.

يمكن تحديد موقع أعطال غالف الكابل في نطاق 
 4 بوصات )10 سم( باستخدام 8 كيلو هرتز

وضع البحث عن العطل باستخدام أحدة أجهزة  
استكشاف األعطال )A-Frame( المقدمة من 

.Radiodetection شركة

يسهل تحديد األماكن
الميزات المتقدمة مثل البوصلة 

 TruDepth وتقنية " Compass"
™ ومجموعة واسعة من ترددات تحديد 
 المواقع تجعل RD7200 الخيار األمثل

لجميع الصناعات والمجاالت.
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نظام التحذير من التأرجح، يحفز 
االستخدام الصحيح

يجب أن تظل أجهزة تحديد األماكن 
متعامدة مع األرض للحصول على أفضل 
دقة. تحتوي أجهزة تحديد أماكن كابالت 
وأنابيب المرافق RD7200 على نظام 
قياس جيروسكوبي مدمج ينبه المستخدم 

من التأرجح المفرط، مما يحفز االستخدام 
الصحيح.

حماية الفنيين والبُنى التحتية

5

تصميم يراعي الراحة الصحية وجودة ممتازة

تقنية StrikeAlert™ في 
أوضاع تحديد األماكن النشطة 

والسلبية
تقلل التحذيرات المرئية والصوتية المنبعثة 
من الكابالت الضحلة من مخاطر الحوادث.

ارتدادات اهتزازية، تقلل من 
 فرصة

تفويت تلقي التحذيرات
يهتز مقبض جهاز تحديد أماكن الكابالت 
وأنابيب المرافق RD7200 عند تنشيط 

التنبيهات، مما يسمح للمشغل بالتركيز على 
المهمة قيد التنفيذ. 

استخدمه طوال اليوم، يوًما بعد 
 يوم - فهو خفيف الوزن

ومريح
تم تصميم RD7200 وفقًا الحتياجات 

المشغل. يوفر التصميم الصناعي األيقوني 
أداة متوازنة بشكل استثنائي وخفيفة الوزن 
ومريحة للحصول على فترات طويلة من 

االستخدام.

االختبار الذاتي - ثقة المشغل في موقع العمل
يمكن التأكد من سالمة نظام القياس في الموقع الفعلي. يمرر االختبار الذاتي إشارات على دائرة تحديد 

الموقع باإلضافة إلى فحص الشاشة ووظائف الطاقة.

ُصنع في المملكة المتحدة - ال مساومة على الجودة
تم تصميم وتصنيع جهاز تحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق وأجهزة اإلرسال RD7200 في 

بريطانيا العظمى وتخضع لنظام اختبار صارم قبل مغادرة المصنع.

الضمان الممتد والدعم المحلي
يتم دعم الجهاز بضمان رائد في هذا المجال لمدة 3 سنوات عند التسجيل. توفر شبكة المبيعات 

والخدمات العالمية لدينا دعًما فنيًا محليًا شامالً وتدريبًا مصمًما وفقًا الحتياجاتك.

قاعدة المعرفة والدعم الفني، كلما تحتاج إليه
يقدم جهاز RD7200 مكتبة قاعدة معرفية شاملة متاحة للتشاور عبر اإلنترنت من جهاز محمول أو 

كمبيوتر شخصي. 

اعثر على إجابة أو اطرح أسئلة فنية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع باستخدام بوابة الدعم 
.Radiodetection الخاصة بشركة
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حزمة بطارية أيون ليثيوم
توفر خيارات حزمة بطارية أيون الليثيوم القابلة إلعادة الشحن لكل 
من جهاز تحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق وجهاز اإلرسال 

وقت تشغيل ممتد مع انخفاض تكاليف التشغيل.

وضع المسبار  
حدد موقع األنابيب غير الموصلة أو مجاري الكابالت والقنوات 

على أعماق تصل إلى 50 قدًما )15 متًرا(.

جهاز لتحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق في كل 
المجاالت والصناعات

8 ترددات نشطة و 4 ترددات مسبار و 3 أوضاع سلبية وفالتر 
طاقة وميزات متقدمة أخرى لتوفير دقة فعالة لتحديد مواقع 

المرافق المدفونة وتتبعها. 

ضمان لمدة 3 سنوات عند التسجيل وشبكة 
خدمة عالمية توفر راحة البال

توفر الشاشة عالية التباين الوضوح حتى في ضوء الشمس الساطع

قم بمطابقة جهاز اإلرسال الخاص بك مع طراز جهاز تحديد أماكن الكابالت وأنابيب 
المرافق لتبسيط اإلعداد واالستخدام

الترددات المحسنة للمرافق
مجموعة واسعة لالختيار من ترددات تحديد األماكن النوعية

تحديد األماكن على امتداد 
المسافات الطويلة

خرج إشارة 90 فولت ومطابقة 
تلقائية للمقاومة

نظام التحذير من التأرجح 
ينبه المشغل إلى التأرجح الزائد

تصميم خفيف الوزن وُمراعٍ للراحة الصحية لالستخدام المريح

يساعد التصميم العاكس عالي الوضوح في حماية 
المشغلين والمعدات

دقة منبعها التصميم
يوفر الترتيب الفريد لخمسة هوائيات أرضية دقيقة ومصنعة 

خصيًصا دقة تحديد الموقع وإمكانية التكرار

درج أساسي للملحقات

التعامل مع االهتزازات
يوفر تنبيهات خاصة باالهتزازات، مما يسمح 

للمشغلين بأن يركزوا على مهامهم
مكبر الصوت واالرتدادات الصوتية 

ضبط اتجاه مكبر الصوت ليكون في مواجهة المستخدم، 5 مستويات من الصوت، 
اختيار تردد النغمة. مصمم ليتم سماع صوته في البيئات الصاخبة

وضع القيمة اإلرشادية
تتبع مسار المرفق المستهدف بسرعة باستخدام األسهم التناسبية ومؤشر االتجاه

* أجهزة تحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق وأجهزة اإلرسال فقط. ال تشمل حزم البطاريات و الملحقات.
تتوافر الميزات األخرى الموصوفة بشكل قياسي في جهاز تحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق RD7200 وأجهزة اإلرسال Tx ما لم يذكر خالف ذلك.

✔ التوافر، التمكين بصورة افتراضية ● خيار ■ التوافر، التعطيل بصورة افتراضية.
www.radiodetection.com/RD7200  نّزل المنتجات الكاملة للمنتج في الموقع اإللكتروني

جهاز تم تصنيعه من أجل االستخدام في المواقع الفعلية - 
IP65 تصنيف

غالف مقاوم للصدمات ومحٍم ضد دخول األجسام الغريبة ليحمي 
من الصدمات وقطرات السوائل والماء والغبار
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زيادة قدراتك
أضف ملحقات لتحسين نظام RD7200 ليالئم احتياجاتك الخاصة

يمكن أن توسع مجموعة ملحقات Radiodetection قدرات جهاز تحديد أماكن 
الكابالت وأنابيب المرافق RD7200 وأجهزة اإلرسال بداية من تحديد موقع كبالت 

الهاتف في حزمة ما وصواًل إلى كبالت الطاقة تحت الماء.
www.radiodetection.com/ تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

accessories للحصول على مزيٍد من المعلومات

معلومات تقديم طلبات الشراء
RD7200 جهاز تحديد أماكن كابالت وأنابيب المرافق

الترددات النشطة 8

ترددات المسبار 4
األوضاع السلبية 3

فالتر الطاقة ✔

البوصلة في األوضاع النشطة ✔

البوصلة في األوضاع السلبية CPS, فالتر الطاقة

العمق في الطاقة ✔

™CALSafe تقنية ■

استكشاف األعطال ✔

بطارية أيون الليثيوم ●

3 سنوات بشكل قياسي عند التسجيل* ✔

أجهزة اإلرسال 10-Tx 5-Tx

الحد األقصى لخرج الطاقة 10 وات 5 وات

الترددات النشطة 16 16

ترددات الحث 8 8

قوة مجال الحث 1 0.85

"Eco" وضع التوفير ■ ■

بطارية أيون الليثيوم ● ●

3 سنوات بشكل قياسي عند التسجيل* ✔ ✔

* أجهزة تحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق وأجهزة اإلرسال فقط. ال تشمل حزم البطاريات و الملحقات.
تتوافر الميزات األخرى الموصوفة بشكل قياسي في جهاز تحديد أماكن الكابالت وأنابيب المرافق RD7200 وأجهزة اإلرسال Tx ما لم يذكر خالف ذلك.

✔ التوافر، التمكين بصورة افتراضية ● خيار ■ التوافر، التعطيل بصورة افتراضية.
www.radiodetection.com/RD7200  نّزل المنتجات الكاملة للمنتج في الموقع اإللكتروني
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